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Sammanfattning
Bakgrund: Med en prevalens på 1-2% är förmaksflimmer en vanlig hjärtarytmi som ökar
risken för stroke. För att minska risken används warfarin eller acetylsalicylsyra (ASA).
Warfarin är mer effektivt än ASA och bör användas till patienter med hög strokerisk. Hur hög
risken är för den enskilde patienten med förmaksflimmer beror på övriga riskfaktorer och kan
uppskattas med hjälp av riskstratifieringsmodellen CHADS2 samt dess vidareutvecklade
form- CHA2DS2-VASc. Flera studier visar underanvändning av warfarin.
Syfte/frågeställningar: Studiesyftet var att undersöka om riktlinjerna för antitrombotisk
behandling vid förmaksflimmer följs vid Brommaplans Vårdcentral. Hur stor andel av
patienterna som uppfyller behandlingskriterierna får warfarin? Finns det en journalförd
motivering för de patienter som inte behandlas med warfarin trots uppfyllda
behandlingskriterier? Hur stor andel av patienterna med ASA får rekommenderad dos (75
mg)?
Metod och material: Studiepopulationen bestod av alla patienter med
förmaksflimmerdiagnos vid Brommaplans vårdcentral mellan 2010-05-01 och 2011-04-30.
För samtliga inkluderade patienter beräknades CHADS2-score. För patienter med CHADS2score < 2 beräknades även CHA2DS2-VASc-score. Antitrombotisk behandling och eventuella
skäl att avstå från warfarin noterades.
Resultat: Av 182 patienter som uppfyllde behandlingskriterierna behandlades 81,5 % med
warfarin. För de 33 patienter (18,5%) utan warfarin fanns en journalförd motivering hos 48 %.
Av de 29 patienter som behandlades med ASA var det 1 patient som fick 160mg, övriga fick
75mg.
Slutsats: Följsamheten till riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer är
god på Brommaplans vårdcentral. Dock saknas motivering i journalen hos drygt hälften av
patienterna där man har avstått från warfarin trots hög strokerisk. Här finns utrymme för
kvalitetsförbättring.
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Introduktion
Bakgrund
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi med en prevalens på 1-2 %. Med
stigande ålder ökar prevalensen från att vara mindre än 0,5 % mellan 40 och 50 år till 5-15 %
vid 80 år. Obehandlat ger förmaksflimmer en flerfaldigt ökad risk för tromboembolism;
perifera embolier, transitorisk ischemisk attack (TIA) och stroke. Avsaknaden av
synkroniserad elektrisk aktivitet i hjärtat orsakar stagnation av blodflödet och proppbildning,
framförallt i vänster förmaksöra där mer än 90 % av alla kardiella embolier uppstår [1]. Cirka
16 % av alla ischemiska stroke beror på förmaksflimmer och dessa är ofta svårare med större
funktionshinder och högre mortalitet än de utan kardiell embolikälla [2, 3]. Paroxysmala
förmaksflimmer har lika hög strokerisk som persisterande [1]. För att minska risken för
blodproppbildning används vitamin K-antagonisten warfarin eller acetylsalicylsyra (ASA). I
Sverige används acetylsalicylsyra under produktnamnet Trombyl och warfarin under
produktnamnet Waran.
Warfarin minskar risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer med cirka 70 % [1, 4,
5]. För att effektivt motverka tromboembolism krävs ett International Normalized Ratio (INR)
mellan 2.0 och 3.0. Blödningsrisken ökar med stigande INR men är fortfarande relativt liten
så länge INR understiger 3.9 [3]. Även acetylsalicylsyra minskar risken för stroke.
Riskminskningen är dock betydligt mindre, cirka 20 % jämfört med placebo och tros snarare
bero på minskad plackbildning i halskärl och intracerebrala kärl än minskning av murala
tromber [5]. Blödningsrisken med warfarin och acetylsalicylsyra har i flera studier visat sig
vara relativt likartad [4, 6, 7]. Under många år har 320 mg acetylsalicylsyra använts för
behandling av förmaksflimmer då det är denna dos som använts i många studier men i
riktlinjer från European Society of Cardiology (ESC) från 2010 rekommenderas 75 mg. Högre
doser medför likartad trombocythämmande effekt men risken för gastrointestinala blödningar
är dosberoende [5].
Sedan sommaren 2011 finns ytterligare ett läkemedel godkänt för antitrombotisk behandling
vid förmaksflimmer- trombinhämmaren dabigatran (Pradaxa). Denna har en fast dosering två
gånger dagligen och kräver inte lika täta kontroller som warfarin. SBU publicerade en rapport
under våren 2011 där den samlade bedömningen är att ”dabigatran inte medför större nytta
eller lägre risker än en välfungerande warfarinbehandling”. I nuläget är warfarin fortfarande
förstahandsvalet som antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer. [8].
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I ESC:s riktlinjer finns direktiv för vilka patienter som skall ha warfarin vid förmaksflimmer
och för vilka risken för stroke är så låg att nackdelarna med medicineringen överväger [1].
Man har genom att studera övriga riskfaktorer för stroke kommit fram till olika
riskstratifieringsmodeller där CHADS2 som etablerades 2001 är den mest använda. C står för
hjärtsvikt, H för hypertoni, A för ålder 75 år eller äldre, D för diabetes mellitus och S för
tidigare stroke eller TIA. Vardera av dessa faktorer genererar ett poäng utom S som ger två
poäng [9]. Den årliga riskökningen för stroke och rekommenderad behandling illustreras i
Tabell 1.
Tabell 1. Årlig strokerisk vid förmaksflimmer samt rekommenderad behandling [5].
CHADS2

Uppskattad årlig strokerisk

Rekommenderad behandling

% (konfidensintervall)
0

1,9 (1,2–3,0)

Ingen (eventuellt ASA)

1

2,8 (2,0–3,8)

warfarin (eventuellt ASA)

2

4,0 (3,1–5,1)

warfarin

3

5,9 (4,6–7,3)

warfarin

4

8,5 (6,3–11,1)

warfarin

5

12,5 (8,2–17,5)

warfarin

6

18,2 (10,5-27,4)

warfarin

Vid 2 poäng eller mer är indikationen för warfarin tydlig men vid 0 och 1 poäng där
riskökningen är mindre använder man en vidareutvecklad modell som presenterades 2010 −
CHA2DS2-VASc [10]. V står för aterosklerotisk sjukdom, A för ålder 65-74 år och S för
kvinnligt kön eftersom kvinnor har en 1,5-2 gånger högre tromboembolisk risk än män. Detta
gäller dock endast för kvinnor över 65 års ålder. Yngre kvinnor utan andra riskfaktorer har
tveksam nytta av antitrombotisk behandling. I denna modell genererar såväl ålder mer än 75
år som tidigare stroke eller TIA 2 poäng. Vid 0 poäng på denna skala rekommenderas ingen
behandling (eventuellt ASA), vid 1 poäng warfarin (eventuellt ASA) och vid 2 poäng eller
mer warfarin [5].
Trots dessa riktlinjer har flera studier visat en underanvändning av warfarin, framförallt bland
äldre patienter [11, 12] med behandlingsnivåer på under 70 % [13, 14, 15]. Siffrorna varierar
dock mycket mellan studier. En systematisk genomgång av studier mellan 1997 och 2008
visar behandlingstal mellan 39 % och över 90 % men majoriteten av studierna visar
3

underbehandling vilket definierats som mindre än 70 % [14]. De vanligaste orsakerna till att
avstå från warfarin är fallrisk, starkt motstånd mot warfarin hos patienten, ökad blödningsrisk
samt misstanke om svårigheter med compliance. Fallrisk är ofta ett överskattat problem då
man har visat att en patient behöver ramla cirka 300 ggr per år för att riskerna skall överväga
fördelarna vid behandling med warfarin [1].
Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) har utformat kvalitetsindikatorer för bland
annat förmaksflimmer för att säkerställa en hög vårdkvalitet på landets vårdcentraler. En av
dessa indikatorer är att mer än 70 % av vårdcentralens patienter med förmaksflimmer
behandlas med warfarin [16].

Syfte
Syftet med denna studie är att ta reda på om man vid Brommaplans vårdcentral följer de
nationella riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer. Studien syftar även
till att ta reda på i vilken utsträckning tydliga skäl att avstå från warfarinbehandling anges i
journalen.
Frågeställningar
•

Hur stor andel av patienterna vid Brommaplans Vårdcentral som fått diagnosen
förmakslimmer angiven i journalen någon gång under det senaste året uppfyller
kriterierna för warfarinbehandling enligt CHADS2/CHA2DS2-VASc?

•

Hur stor andel av de patienter som uppfyller kriterierna för warfarin behandlas med
warfarin?

•

Kan man, genom att granska journalanteckningar från det senaste året, finna en
motivering till utebliven warfarinbehandling hos patienter som uppfyller
behandlingskriterierna och vilka är de vanligaste skälen?

•

I hur stor utsträckning förekommer överbehandling d.v.s. patienter behandlas med
warfarin utan att uppfylla kriterierna för warfarinbehandling enligt
CHADS2/CHA2DS2-VASc?

•

I de fall där man valt ASA som antitrombotisk behandling, hur stor andel av
patienterna får den rekommenderade dosen (75mg)?
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Material och metod
Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Studiepopulationen består av alla
patienter på Brommaplans Vårdcentral som under det senaste året (1 maj 2010 till 30 april
2011) fått diagnosen förmaksflimmer (I48.9 enligt ICD) angiven i journalen. För att hitta
dessa patienter har sökmotorn RAVE använts. RAVE har även använts för att hitta de
diagnoser som ingår i CHADS2 men för att inte missa information har även journaler
granskats. Journalgenomgången har omfattat journaltext, diagnosmodul, inskannade
dokument från andra vårdgivare samt läkemedelsmodul. Det journalsystem som används vid
Brommaplans Vårdcentral är sedan 26 april 2010 Take Care. Dessförinnan användes Journal
3. Ingen journaltext har granskats i det äldre systemet.
Patienter som avlidit under studietiden har uteslutits ur studiepopulationen och så även de
med oklar diagnos eller oklar antitrombotisk behandling. De patienter som hade warfarin av
annan orsak (venös tromboembolism eller mekanisk klaff) har uteslutits liksom de som stod
på warfarin inför ablatio/elkonvertering då behandlingsplanen för dessa därefter inte var känd.
De patienter som hade ett besök bokat inom de närmaste veckorna för en diskussion angående
warfarin har också uteslutits av samma anledning.
Alla de inkluderade patienterna har CHADS2- klassificerats. Hjärtsvikt definieras enligt
CHADS2-modellen som medelsvår till svår vänsterkammardysfunktion d.v.s. EF≤40% [1]. I
denna studie har diagnosen hjärtsvikt (I50.9) i diagnosmodulen räckt även om något
ekokardiografisvar inte finns tillgängligt i det nya journalsystemet. Hypertoni inkluderar såväl
kontrollerat som okontrollerat högt blodtryck enligt CHADS2-modellen [9] varför någon
kontroll av aktuellt blodtryck inte har gjorts utan uppgifter om hypertoni har tagits från
diagnosmodul och journaltext. De patienter som fått 0-1 poäng har även skattats enligt
CHA2DS2-VASc. De patienter som endast fått 1 poäng på den sistnämnda skalan befinner sig
i en gråzon eftersom man i riktlinjerna rekommenderar warfarin men anger ASA som ett
möjligt alternativ. Här finns alltså visst utrymme för egna tolkningar men i denna studie har
de inkluderats i gruppen som uppfyller kriterierna.
Aktuell antitrombotisk behandling ha registrerats och eventuella skäl att avstå från warfarin
för de patienter som uppfyller behandlingskriterierna har noterats. För att räknas som ett
giltigt skäl skall det ha nämnts i löpande journaltext. Motivering i inskannade dokument från
andra vårdgivare har inte accepterats.
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Alla patienter har fått ett kodnummer och uppgifterna har förts in i Excel. Statistiska
beräkningar har gjorts i statistikprogrammet PAST med Mann-Whitneys test och Chi-2-test.

Etiska överväganden
Projektet har inneburit genomgång av patientjournaler vilket utsätter patienterna för ett visst
integritetsintrång. Även läkarnas integritet har berörts eftersom deras handläggning av
patienter granskats. Mot dessa intrång har vårdens ansvar att ständigt kvalitetsgranska sitt eget
arbete ställts. Alla patienter har kodats med en siffra vilket innebär konfidentialitet för både
läkare och patienter vid redovisning av resultaten. Det kodade materialet har endast hanterats
av studieledaren och har förvarats inlåst på Vårdcentralen. Såväl vårdcentralens chef som
VESTAs granskningsgrupp har godkänt studien.
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Resultat
Det var 197 individer, 102 kvinnor och 95 män,
män som under studieperioden fått diagnosen
förmaksflimmer angiven i journalen.
journalen Under samma period var cirka 14500 patienter listade på
vårdcentralen vilket ger en prevalens på cirka 1,4 %. Av de 197 patienterna med
förmaksflimmer exkluderades 15 patienter (7,6 %)( Figur 1). Tabell 2 illustrerar orsaker till
exklusion.

n=197

n=102
kvinnor

n=4
exkluderade

n=95
män

n=98
inkluderade

n=84
inkluderade

n=11
exkluderade

Figur 1. Samtliga patienter med förmaksflimmerdiagnos
förmaksflimmer
på Brommaplans vårdcentral under
studieperioden.

Tabell 2. Orsaker till exklusion.
exklusion
Exklusionskriterier

Kvinnor

Män

Avlidna

3

2

warfarin inför ablatio/elkonvertering

0

4

Annan orsak till warfarin (djup
jup ventrombos)

0

1

Bokat besök inom de närmaste veckorna för diskussion

0

3

Flyttat, oklart om aktuell medicinering

1

0

Osäker diagnos, möjligen sinusarytmi

0

1

angående warfarin
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Efter exklusion utgjordes studiepopulationen av 182 individer, 98 kvinnor och 84 män.
Medelåldern
delåldern i hela gruppen var 78,9
78, år, något högre blandd kvinnorna än bland männen; 81,1
respektive 76,4 år. Medianvärde för CHADS2 var 2 för såväl kvinnorna som männen. Det var
178 patienter (97,8%) som uppfyllde kriterierna för behandling med warfarin,
warfarin 97 kvinnor och
81 män. I denna grupp inkluderas alla patienter med CHADS2 ≥22 samt de med CHADS2=0-1
och CHA2DS2VASc 1 eller mer (Figur 2). Den grupp patienter som hade 0--1 poäng på
CHADS2-skalan och11 poäng på CHA2DS2-VASc-skalan har undersökts närmare eftersom
riktlinjerna för dessa patienter är mindre tydliga än för övriga patientgrupper. Gruppen består
av 11 patienter, 3 kvinnor och 8 män. Medelåldern var 66,5 år. Åtta patienter i gruppen
behandlades med warfarin.. De tre patienter (alla män) som inte behandlades med warfarin
fick 75mg ASA.

11
29
CHADS2 ≥ 2
CHADS2 0-1
1 och CHA2DS2-VASc
CHA2DS2
≥2
CHADS2 0-1
1 och CHA2DS2-VASc
CHA2DS2
=1
138

Figur 2. CHADS2-poäng samt CHA2DS2-VASc-poäng för de patienter i studiepopulationen
som uppfyller behandlingskriterierna för behandling med warfarin. N=178.
=178.

Bland de 178 patienter som uppfyllde behandlingskriterierna för warfarin var det 145
patienter (81,5%) som behandlades med warfarin (Figur 3), Medelåldern var 78,7 år och
medianvärde för CHADS2 var 2.
2 Sammanlagt 33 patienter (18,5%) behandlades inte med
warfarin. Medelåldern i denna grupp var 83,9 år och även här var medianvärdet för CHADS2
2. Åldersskillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (p=0,006).
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n=27
ASA 75mg
n=145 (81,5%)
warfarin

n=178
Uppfyllda
beh.kriterier

n=33 (18,5%)
Ej warfarin

n=1
ASA 160mg

n=1
Clopidogrel 75mg

n=4
Ingen behandling

Figur 3. Antitrombotisk behandling för de patienter med förmaksflimmer som uppfyller
behandlingskriterierna. N=178.

Ingen signifikant skillnad kunde ses beträffande hur ofta män respektive kvinnor fick warfarin
som antitrombotisk behandling (Figur 4.)

n=81
män

n=97
kvinnor

n=80 (83%)
med warfarin

n=17 (17%)
utan warfarin

n=65 (80%)
med warfarin

Figur 4. Behandling med warfarin hos kvinnor respektive män som uppfyller
behandlingskriterierna för warfarin. N=178.
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n=16 (20%)
utan warfarin

En tydlig motivering till beslutet att avstå från warfarin stod att finna med hjälp av
journalgenomgång från det senaste året för 16 av de patienter som trots uppfyllda
behandlingskriterier inte fick warfarin (48 %). Hos 17 patienter saknades motivering. Angivna
orsaker till utebliven warfarinbehandling illustreras i Tabell 3.

Tabell 3. Angivna orsaker till att avstå warfarinbehandling. N=33.
Angiven orsak att avstå från warfarinbehandling

Kvinnor

Män

Patientens egna önskemål

4

3

Bristande compliance

2

0

Komplikationer (anemi, hematuri, melena, hematemes,

1

4

För ung

0

1*

Paroxysmalt förmaksflimmer

0

1

Motivering saknas

10

7

subduralhematom)

*62-årig man med CHADS2-score 1 och CHA2DS2-VASc-score 1

Det var fyra patienter (2,2 %) av de 182 inkluderade som inte uppfyllde
behandlingskriterierna för warfarin. Gruppen bestod av tre män och en kvinna.
Antitrombotisk behandling för denna grupp illustreras i Figur 5.
n=1
warfarin
n=4
Ej uppfyllda
beh.kriterier

n=1
ASA 75mg
n=2
Ingen beh.

Figur 5. Antitrombotisk behandling för de patienter med förmaksflimmer som inte uppfyller
behandlingskriterierna. N=4.
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ASA (Trombyl) användes som antitrombotisk behandling hos 29 patienter. Av dessa var 28
stycken från gruppen som uppfyllde behandlingskriterierna för warfarin och en från gruppen
som inte uppfyllde kriterierna (Figur 3 och Figur 5). Det var en patient som fick 160mg ASA,
övriga patienter med ASA fick 75mg.
Alla patienter som uppfyllde behandlingskriterierna för warfarin har delats in i grupper
beroende på CHADS2-score för att se om användningen av warfarin ökar med stigande
CHADS2-score. Resultaten illustreras i Tabell 4.

Tabell 4. Korrelation mellan CHADS2-score och warfarin bland patienter med
förmaksflimmer som uppfyller kriterier för warfarin.
CHADS2-score

Warfarin

N

0

6 (75 %)

8

1

27 (84 %)

32

2

53 (80 %)

66

3

31 (84 %)

37

4

16 (84 %)

19

5

8 (73 %)

11

6

4 (80 %)

5

I tre fall (1,6 %) av de 182 inkluderade framgick det tydligt av journaltexten att man använt
sig av CHADS2-skattning. I två av dessa fall gällde det nyinsättning och i det tredje var det i
samband med att en patient med känt förmaksflimmer utan warfarin bytte från en läkare till en
annan. I ytterligare två fall fanns CHADS2-score angivet i skannade dokument från annan
vårdgivare. Ingen granskning har gjorts av fördelningen mellan kända och nyupptäckta
förmaksflimmer i materialet.
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Diskussion
Av de 182 inkluderade patienterna med diagnosen förmaksflimmer på Brommaplans
vårdcentral är det en klar majoritet (97,8 %) som uppfyller behandlingskriterierna för
warfarin. Av dessa behandlas 81,5 % med warfarin. Någon signifikant könsskillnad
beträffande följsamhet till riktlinjerna kunde inte ses men däremot var den grupp patienter
som inte fick warfarin något äldre. En sannolik förklaring till detta är att många
kontraindikationer för warfarin såsom ökad fallrisk, bristande compliance och ökad
blödningsbenägenhet ökar med stigande ålder. Eftersom det var så få patienter som inte
uppfyllde behandlingskriterierna går det inte att dra några slutsatser om överbehandling. I
detta material var det en av fyra patienter som enligt riktlinjerna överbehandlades med
warfarin. Endast en av patienterna i den grupp där man valt ASA som profylax fick 160mg,
övriga fick den rekommenderade dosen 75mg vilket tyder på att informationen om de nya
riktlinjerna angående ASA har nått fram.
Många tidigare studier har visat att warfarin underanvänds vid förmaksflimmer men resultaten
från detta projekt visar en relativt hög förekomst av warfarin som antitrombotisk behandling.
Siffrorna ligger långt över SFAM:s kvalitetsmått på 70 %. En liknande studie har nyligen
genomförts som ett VESTA-projekt på Märsta läkarhus. Där gavs warfarin till samtliga
patienter som uppfyllde behandlingskriterierna [17]. Sannolikt tyder detta på en viss
överanvändning av warfarin. Det finns naturligtvis många patienter som inte bör ha warfarin
på grund av ökad blödningsrisk. Vissa av de faktorer som ingår i CHADS2 innebär också en
ökad risk för blödning såsom hypertoni, hög ålder och tidigare stroke [1,5]. Detta skulle
kunna förklara det faktum att fördelningen mellan behandlade och obehandlade patienter i
materialet från Brommaplans vårdcentral studie är ungefär samma oavsett CHADS2-score
frånsett CHADS2-score 0 (Tabell 4). Riskerna med warfarin ökar med stigande CHADS-score
samtidigt som indikationen ökar.
Det viktigaste i ett patientsäkert arbete är att det finns en tydlig journalförd motivering till
beslutet att avstå från warfarin. Det underlättar även samarbetet mellan kollegor både inom
samma enhet och mellan enheter. I denna studie förekom en motivering i cirka hälften av
fallen. Som motivering har det dock för en patient angivits paroxysmalt förmaksflimmer
vilket inte är en giltig orsak avstå från behandling då ett paroxysmalt förmaksflimmer medför
lika stor strokerisk som ett persisterande [1]. Den vanligaste anledningen till att avstå från
warfarin var motstånd från patienten följt av blödningskomplikationer.
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En annan kvalitetsindikator som SFAM satt upp för förmaksflimmer är att mer än 90 % av
patienterna med förmaksflimmer skall vara skattade enligt CHADS2 [16]. Denna studie
syftade inte till att granska detta men det har noterats att CHADS2-skattning endast förekom i
tre patientjournaler och ett framtida projekt som systematiskt granskar detta vore av vikt. En
orsak till de låga siffrorna kan vara att många av patienterna fick diagnosen förmaksflimmer
och sattes in på warfarin innan CHADS2-systemet etablerades. Någon granskning av hur stor
andelen nydiagnostiserade förmaksflimmer var i studiepopulationen gjordes inte. Eftersom en
så hög andel patienter med förmaksflimmer ändå får rätt behandling vid Brommaplans
vårdcentral görs förmodligen ändå en bedömning av de riskfaktorer som ingår i CHADS2 trots
att det inte skrivs ut i klartext i journalen. En systematisk skattning är dock enklare för läkarna
och framförallt säkrare för patienten eftersom mindre vikt då läggs vid individuella
bedömningar. För att underlätta en systematisk skattning skulle man kunna skapa ett sökord i
journalsystemet, helst på en översiktssida, så att man lätt kan se när en skattning senast
gjordes
Styrkor och svagheter
Studien omfattar alla patienter på Brommaplans Vårdcentral som fått diagnosen
förmaksflimmer under studieperioden. Den ger en tydlig bild av hur situationen ser ut på just
denna vårdcentral men några slutsatser om hur det ser ut generellt i primärvården kan inte
dras. En styrka är att sökningen efter diagnoser inte bara gjorts med hjälp av RAVE utan även
med genomgång av journaltext samt inskannade dokument från andra vårdgivare. En svaghet
är att det trots detta ibland var svårt att CHADS2-skatta patienterna korrekt. Det förekom
patienter som enligt läkemedelsmodulen hade mediciner som till exempel tydde på hypertoni
men som inte hade någon diagnos och dessa fick då inte poäng för hypertoni.
Slutsatser
Följsamheten till de nationella riktlinjerna för antitrombotisk behandling är god vid
Brommaplans Vårdcentral. En hög andel av de patienter som bör ha warfarin får korrekt
behandling. Det som saknas är tydligare information i journalen om varför man avstår från
warfarin i förekommande fall. I detta material fanns en tydlig journalförd motivering endast i
cirka hälften av fallen. Här finns klara förbättringsmöjligheter.
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